
 

 

 أوالد املحّدثني البن مردويه

ال أدباء املحّدثني 

 

 

بؼؾم 

ون . د مجال َعزُّ

 جمؿوعة ادخطوضات اإلشالمقة

www.almaktutat.blogspot.com 

@almaktutat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 من 2 صػحة

 

حقم محن الرَّ  بسم اهلل الرَّ

هـ ـ 323]يعتز أبو بؽر أمحد بن موشى إصبفايّن الّشفر بابن َمْرُدوَيْه 

رأيُت : ))أحد حّػاظ احلديث ادتؼـني حّتى قال فقه حػقُده أمحد بن حمّؿد [هـ410

من أحوال جّدي من الّدياكة يف الّرواية ما قضقُت مـه العجَب من تثّبته 

(. ()(وإتؼاكه

الّتػسر الؽبر والّتاريخ : وقد اصتغل بالّتصـقف ومن أصفر ممّلػاته

. وإمايل التي أمالها يف ثالث مئة جمؾس

، يعتز ((أوٓد ادحّدثني)): وممّا مل يشتفر من تصاكقػه كتاٌب لطقٌف شّّمه

أن يف عداد ما فؼد من تراث ابن مردويه ومل يبق مـه شوى كؼوٍل معدودة 

احتػظت لـا هبا بعُض كتب الّساجم، ويؿؽن من خالل ما تبّؼى من هذه 

الـّصوص تؽوين مالمح يسرة عن مضؿون الؽتاب ومـفج ممّلػه فقه، وحاصُل 

: ذلك ما ييل

.  ـ أّن ابن مردويه مجع فقه أشّمء الّرواة الذين اهتّؿوا برواية احلديث هم وآباؤهم1

.  ـ واهتّم يف صقاغة الّسمجة بذكر اشم ادسجم وكسبه وكـقته2

 ـ ويسّؿي راويا أو راويني من صقوخ ادسجم وتالمقذه ويؽون والُده يف مجؾة من 3

. روى عـفم من صقوخه

. ((وهو أخو فالنٍ )):  ـ ويذكر أحقاكًا أخ ادسجم فقؼول4

.  ـ ورّبّم ذكر توثقؼه5

.  ـ ورّصح بتللقف له6

                                                           

 . 17/309شر أعالم الـّبالء  ()



 5 من 3 صػحة

 

.  ـ وخيتم ذلك بذكر وفاته، وحيّدد أحقاكا عؿره ّدا مات7

.   ـ وٓ خُيْيل ابُن مرُدويه الّسمجة برواية حديث بنشـاده إلقه8

وقد ذكر هذا الؽتاب عدد من إعالم كابن ماكوٓ وابن كؼطة والّصابوين وابن 

الـّّجار ومغؾطاي وابن حجر وابن كارص الّدين وشواهم، وكّل كؼوٓهتم تثبت بّم 

. لؾحافظ ابن مردويه ((أوٓد ادحّدثني))ٓ جمال لؾّشّك فقه صّحة كسبة كتاب 

:  قال ابُن ماكوٓ ـ يف ترمجة حمّؿد بن حمّؿد بن ماشن

روى عـه أبو بؽر أمحد بن موشى بن مردويه احلافظ إصبفاين يف كتاب أوٓد ))

(. ()(ادحّدثني

ُحبّم بن عؿرو بن الّربقع بن ضارق مني يروي عن أبقه، )): وقال ابن كؼطة

من كتاب أوٓد  ()حّدث عـه حمّؿد بن أمحد بن راصد، كؼؾُته من خّط مممتن

(. ()(ادحّدثني ٓبن مردويه

عيّل بن أمحد بن الّرّواد حّدث عن أيب العّباس إشحاق بن )): وقال ابن الـّّجار

حمّؿد بن مروان الغّزال الؽويّف، روى عـه أبو بؽر أمحد بن موشى بن مردويه 

أبو الؼاشم إزجي، عن أيب حمّؿد  ()أكبلكا: إصبفايّن يف كتاب أوٓد ادحّدثني

                                                           

  .7/153اإلكّمل  ()

وهذا يعـي أّن ابن كؼطة يـؼل من كتاب أوٓد ادحّدثني ٓبن مردويه  بخط احلافظ مممتن بن أمحد  ()

 . هـ507الّساجي ادتوّّف شـة 

واكظر كؼوٓ . 3/69 ٓبن كؼطة وعـه ابن كارص الّدين يف توضقح ادشتبه 2/229تؽؿؾة اإلكّمل  ()

، 240، 117، 3/22، 662، 2/57، 338، 1/215أخرى عن الؽتاب يف تؽؿؾة اإلكّمل أيضًا 

607. 

يورد أن ابُن الـّّجار شـَده الذي يروي به كتاب أوٓد ادحّدثني ٓبن مردويه، وهذا الـّص كؿوذج  ()

 .لطريؼة ابن مردويه يف إيراد رواية عن ادسجم له يف كتابه هذا
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ابن الّسؿرقـدي، أخزكا الؼايض أبو مـصور ابن شؽرويه، أخزكا أبو بؽر ابن 

مردويه، ثـا عيّل بن أمحد بن الّرّداد البغدادي، ثـا إشحاق بن حمّؿد بن مروان، ثـا 

َد له  أيب، ثـا إبراهقم بن بؽر، عن مؼاتل، عن كافع، عن ابن عؿر أّن الـّبّي  حُلِ

(. ()(وٕيب بؽر وعؿر ريض اهلل عـفّم

حمّؿد بن عروة بن الّزبر بن العّوام إشدي اددين ذكره )): وقال مغؾطاي

(.   ()(ابُن مردويه يف أوٓد ادحّدثني

:  وقال ابن حجر ـ يف ترمجة أيب بؽر بن الـرّض البغدادي

وقال أبو بؽر ابن مردويه يف كتاب أوٓد . وذكره ابن حّبان يف الّثؼات... ))

(. ()(بغداديٌّي ثؼةٌ : ادحّدثني

إذا ثبت هذا فقجدر الّتـبقُه إىل أّن اشم الؽتاب تصّحف عـد بعض الػضالء 

ثالثة جمالس من أمايل ابن  ))فػي مؼّدمة حتؼقق كتاب  ((أدباء ادحّدثني  )): إىل

:  مردويه أثـاء رسد ادحّؼق الػاضل ممّلػات ابن مردويه ما ييل

ُذكر اشم هذا الؽتاب يف هامش كتاب الّدعاء لؾّطزاين اكظر : أدباء ادحّدثني))

  من كتاب الّدعاء لؾّطزاين، ومل أجد من ذكر هذا الؽتاب وكسبه إىل 2115: رقم

 

                                                           

  .3/182ذيل تاريخ بغداد  ()

وثّؿة كصوص كثرة كؼؾفا مغؾطاي يدور معظؿفا حول وفقات . 10/276إكّمل هتذيب الؽّمل  ()

، 274 ـ 273، 8/262، 288، 230، 138، 7/89، 322، 6/277، 4/403ادسمجني، اكظر 

، 315، 289، 276، 135، 84، 10/37، 383، 380، 363، 171 ـ 170، 9/22، 317، 316

374 ،378 ،385 ،11/108 ،12/111 ،323. 

، 7/138، 6/399، 5/72واكظر كؼوًٓ أخرى عن الؽتاب يف . 12/43هتذيب الّتفذيب  ()

9/498. 
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(. ()(أيب بؽر ابن مردويه

: وفقه أمران

أوٓد  )): تصحقف صوابه ((أدباء ادحّدثني  ))لسُت أصكُّ إضالقا يف أّن : إّول

بدلقل الّتسؿقة ادذكورة عـد من شبق ذكُرهم من أعالم، ولؼد وددُت ( (ادحّدثني 

لؾّطزاين لؾّتحّؼق من شالمة  ((الّدعاء  ))أن أكظر يف الـّسخة اخلطّقة من كتاب 

، ولو كشط لذلك ()قراءة ادحّؼق الػاضل لؾؽؾؿة، غر أّن ذلك مل يتقّّس يل أن

كريم من أعالم هذه ادجؿوعة ادباركة فـظر يف الـّسخة إن كاكت بني يديه وحتّؼق 

.  ٕشدى لؾباحثني خدمة يشؽر عؾقفا

أّن الؽتاب ذكره وكسبه إىل ابن مردويه ابُن ماكوٓ وابن الـّّجار وابن كؼطة : الّثاين

. ومغؾطاي وغرهم كّم تؼّدم

: وأخريا 

ما ذلك : هل من أمل دم ظهور ىسخة خمطوطة ىادرة من هذا الكتاب املفقود؟ أقول

عىل اهلل بعزيز، ومن عاش رأى كام كان يقوله شوخنا العاّلمة اجللول مّحاد بن حمّمد 

. األىصاري ـ رمحه اهلل ـ دم مثل هذه األعالق النّفوسة املفقودة

 حتّوايت ودمتم

                                                           

  .30ثالثة جمالس من أمايل ابن مردويه ـ مؼّدمة الّتحؼقق ص  ()

 عذ كسخة تركقة هلا صورة يف جامعة أّم الؼرى بؿّؽة ادؽّرمة، وهي كسخة " الّدعاء "اعتؿد حمّؼق  ()

أوٓد : كػقسة فقفا هوامش جّقدة اعتؿد أصحاهبا عذ مصادر كادرة ومـفا كتاب ابن مردويه

 و 1/67 ب كّم يف مؼّدمة الّتحؼقق 230ادحّدثني،  واهلامش الذي فقه ذكر الؽتاب هو يف الورقة 

 " أدباء ادحّدثني ":  شّّمه2115: ، رقم3/1744 باإلفراد، ويف هامش " أدب ادحّدثني ": شّّمه

 .  كّم تؼّدم" أوٓد ادحّدثني ": باجلؿع ، و الّصواب


